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Агентський договір № 

м. Львів     «_____»__________________ 2020року 

 

ТзОВ «Росан-Глобал», який використовує торговельну  марку (знак для товарів і послуг) 

«Міст Карго» («Meest Cargo»), в особі  генерального директора Пранника Степана Павловича, що 

діє на підставі Статуту ( в  подальшому-  Принципал),  з  однієї  сторони, та 

_____________________,  в  особі __________________,  що  діє  на  підставі __________ 

(в  подальшому  -Агент) з  іншої  сторони, разом надалі – Сторони, а  кожен  окремо- Сторона, 

уклали цей Договір про таке: 

 

1. Визначення термінів, що використовуються в Договорі: 

Міжнародні експрес-відправлення (далі МЕВ) - належним чином упаковані міжнародні 

відправлення з документами чи товарним вкладенням, які приймаються, обробляються, 

перевозяться будь-яким видом транспорту за міжнародним транспортним документом з метою 

доставки одержувачу прискореним способом у визначений строк. 

 

2. Предмет Договору 

2.1. За цим Договором Агент бере на себе зобов’язання за агентську винагороду 

здійснювати  продаж послуг,   які надає ТзОВ «Росан-Глобал», що  передбачені  п.2.2 Договору 

(в  подальшому -Послуги) від імені та за рахунок Принципала. Агент зобов'язується діяти 

обдумано, раціонально і виключно в інтересах Принципала.  

2.2.До  Послуг належать: 

-логістичні послуги, в т.ч. транспортно – експедиційні (доставка МЕВ, товарів та 

транспортних засобів з-за кордону і за кордон); 

-декларування  та  пред'явлення МЕВ, товарів та транспортних засобів для  митного  

контролю  і  митного  оформлення; 

- сортування та обробка МЕВ; 

-зберігання МЕВ на центральній сортувальній станції; 

-оформлення товарно-транспортних документів; 

-оплату митних платежів (транзитних коштів) за рахунок Замовника; 

-митне оформлення МЕВ, товарів та транспортних засобів;  

2.3. Якщо інше не передбачено цим Договором чи додатково не обумовлено Сторонами, 

Агент виконує свої функції по цьому Договору особисто та погоджується не переуступати, не 

передавати та не передоручати виконання цього Договору, будь-якій третій особі без письмової 

згоди Принципала. 

 

3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. Принципал зобов’язаний: 

3.1.1. Надавати Агенту  інформацію та  документи,  необхідні  для  виконання  цього  

Договору.  

3.1.2.  Повідомляти Агента про діючі тарифи на Послуги, а також своєчасно повідомляти  

Агента про їх зміни. 

3.1.3.  Своєчасно  в  порядку,  передбаченому  цим  Договором  здійснювати  оплату  

агентської  винагороди Агенту. 

3.1.4. Повідомляти Агентові про наявні заперечення по представленому звіту протягом  10 

днів після його подання. У випадку якщо в зазначений строк заперечення не будуть представлені 

звіт вважається прийнятим Принципалом. 

 

3.2.Агент зобов'язаний: 

3.2.1. Здійснювати  продаж Послуг,   від імені та за рахунок Принципала. 
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3.2.2. Вживати заходи щодо забезпечення збереження отриманих від Принципала 

документів, переданих  Принципалом  для  виконання  умов  цього  Договору, зберігати їх в 

приміщенні, що охороняється.  

3.2.3.Надавати Принципалові письмові звіти в міру виконання Договору, але не рідше 

одного разу  в місяць. До звіту Агента повинні бути прикладені необхідні докази витрат, 

зроблених за рахунок Принципала; 

3.2.4. Не укладати із третіми особами агентських договорів та інших правочинів подібних 

за своїм змістом, щодо  продажу  послуг аналогічних послугам  Принципала; 

3.2.5. виконувати вказівки Принципала, що стосуються вчинених Агентом угод і інших 

зобов’язань, якщо ці вказівки не суперечать вимогам закону; 

3.2.6.виконувати всі доручення сумлінно, з максимальною вигодою для Принципала. 

 

3.3. Принципал  має  право: 
3.3.1. Вимагати від Агента належного та своєчасного виконання його обов'язків за цим 

Договором. 

3.3.2.  Пред’являти претензії до якості послуг, що надаються Агентом. 

3.3.3.Отримувати  інформацію  від  Агента  про  хід  виконання  останнім  цього  

Договору; 

3.3.4. Давати  Агенту  вказівки  та висловлювати  зауваження, що стосуються вчинених 

Агентом угод і інших зобов’язань, якщо ці вказівки не суперечать вимогам закону. 

 

3.4.  Агент  має  право: 

3.4.1. З  метою  належного  виконання умов  цього  Договору  отримувати  від Принципала  

необхідні  інформацію  та  документи. 

3.4.2. Вносити  свої  пропозиції Принципалу, які  стосуватимуться  покращення 

результативності  виконання Агентом  своїх  зобов'язань  з  цим  Договором. 

 

4. Ціна  Договору,  розрахунки. 

4.1.  Ціна  Договору  становить  суму  всіх  платежів,  проведених  за  Договором. 

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України (гривні) в 

безготівковій формі шляхом перерахування Принципалом грошових коштів на поточний рахунок 

Агента на підставі наданих Агентом рахунків для оплати та Актів приймання – передачі наданих послуг. 

4.4. Розмір, порядок та строки виплати агентської винагороди визначаються Додатком  №1 

до цього Договору. 

4.5. Принципал проводить оплату за надані Агентом послуги на  підставі рахунку – 

фактури,  наданому  Агентом для здійснення оплати за звітний період та підписаного Сторонами 

Акту здачі-приймання наданих послуг. Звітним періодом є календарний місяць.  

4.6. Надання послуг у звітному періоді підтверджується Актом здачі-приймання наданих 

послуг, що складається Агентом у двох примірниках з підписом та печаткою і надається 

Принципалу. У  випадку  відсутності  зауважень  зі  сторони  Принципала Акт здачі-приймання 

наданих послуг повинен бути підписаний Принципалом протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати 

його отримання та наданий Агенту або в цей же строк Принципал повинен надати Агенту 

вмотивовані письмові зауваження щодо Акту здачі-приймання наданих послуг.  

Якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акт здачі-приймання послуг  

не буде підписаний Принципалом або Агентом не будуть надані письмові зауваження, то Акт 

здачі-приймання наданих послуг буде вважатись узгодженим, а Принципал зобов’язаний 

повернути підписаний Акт здачі-приймання наданих послуг Агенту. Підписанням (узгодженням) 

Акту здачі-приймання наданих послуг Принципал підтверджує, що ним отримано весь пакет 

документів щодо наданих послуг, а послуги Агентом були надані в повному обсязі та підлягають 

оплаті, претензії Принципала до їх виконання відсутні. Відбиток печатки Принципала на Акті 
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засвідчує, що Акт підписано уповноваженою на це особою. Датою оплати за даним Договором є 

дата списання грошових коштів з рахунку Принципала. 

4.7. Агент повинен за власний рахунок усунути виявлені порушення впродовж 5 (п’яти) 

робочих днів з дати отримання від Принципала письмової відмови від підписання відповідного 

Акту. Після повного усунення виявлених фактів порушень Сторони підписують відповідний Акт 

здачі-приймання наданих послуг. Оплата послуг проводиться виключно на підставі підписаного 

за звітний період Акту здачі-приймання наданих послуг. 

4.8.  Принципал не несе відповідальності за порушення строків оплати наданих Агентом послуг, 

якщо таке порушення є наслідком дій/бездіяльності Агента, а саме: ненадання/несвоєчасне надання 

рахунків для оплати та/або Актів здачі-приймання надання послуг, або не усунення порушень в 

строк згідно п.4.7. Договору. 

4.9. Агент підтверджує свої зобов'язання зі складання та належного оформлення 

Податкових накладних відповідно до вимог чинного законодавства України та зобов'язується 

здійснювати їх реєстрацію у відповідності з чинним податковим законодавством України. Агент 

несе відповідальність перед Принципалом за наслідки не реєстрації та/або невчасної реєстрації 

податкової накладної, у розмірі 100% збитків, заподіяних Принципалу такою не реєстрацією 

та/або невчасною реєстрацією податкової накладної, але не менше розміру суми, на яку не було 

зменшено податкове зобов'язання Принципала, по даній податковій накладній. Сума штрафних 

санкцій, зазначених в даному пункті, виплачується протягом 5 календарних днів з дати 

отримання письмової претензії Агентом, із суми платежу з господарської операції, в рамках якої 

виписувалася (або повинна була/ бути виписана) незареєстрована / невірно зареєстрована / 

недійсна податкова накладна (корегування). 

 

 

5. Відповідальність сторін. 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

5.2. У випадку прострочення сплати  агентської  винагороди передбаченої даним 

Договором Принципал сплачує Агенту неустойку в розмірі облікової ставки НБУ від суми боргу 

за кожен день прострочення. 

5.3.  У  випадку  невиконання  або неналежного виконання  Агентом  своїх  обов'язків, 

передбачених цим  Договором,  Агент  зобов'язаний відшкодувати  Принципалу  завдані збитки. 

 

6. Конфіденційність та  захист  персональних  даних  

6.1. Будь-яка інформація, яка стала відома Стороні цього Договору у зв’язку з виконанням 

нею обов’язків за цим Договором, і розголошення якої може нанести шкоду другій Стороні, є 

конфіденційною  і не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої 

згоди на це іншої Сторони. За розголошення вказаної інформації винна Сторона несе 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

6.2. Для цілей цього Договору конфіденційною вважається в тому числі інформація, яка 

складає дійсну або потенційну комерційну цінність для Принципала  та є невідомою третім 

особам, і по відношенню до якої Принципал вживає заходи щодо охорони її конфіденційності, а 

також інша інформація, відносно якої Принципалом було заявлено, що вона є конфіденційною. 

6.3. Агент зобов’язується протягом строку дії цього Договору та після його припинення не 

розголошувати та не розкривати третім особам конфіденційну інформацію, надану Принципалом 

йому, та не використовувати її з будь-якими цілями, окрім тих, для яких така інформація була 

надана Принципалом, без отримання попередньої письмової згоди Принципала. Принципал 

залишає за собою право у разі необхідності контролювати використання Агентом конфіденційної 

інформації та її збереження. 
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6.4. Сторони зобов’язуються додержуватись конфіденційності переговорів, листування та 

інших дій, пов’язаних з цим Договором, та не розголошувати таку інформацію третім особам без 

письмової згоди іншої Сторони. 

6.5. Умови цього Договору можуть бути розкриті лише  на  підставі  рішення суду або 

якщо таке розкриття вимагається Стороною для захисту або реалізації своїх прав і зобов'язань 

згідно з  цим Договором. 

При цьому будь-яка зі Сторін при наданні конфіденційної інформації  органам державної 

влади України про іншу Сторону, повинна не пізніше наступного робочого дня за днем надання 

конфіденційної інформації, направити іншій Стороні повідомлення, яке містить наступну 

інформацію:  

а) перелік наданої конфіденційної інформації; 

б) підстава надання конфіденційної інформації, визначена чинним  законодавством  

України. 

6.6. У випадку, якщо умови Договору та/або виконання умов Договору передбачає 

передачу персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» 

№2297-VI від 01.06.2010 року, Сторони надають одна одній згоду на обробку персональних 

даних їх представників, які стали відомими в результаті укладення та виконання цього Договору, 

та надають одна одній право здійснювати з ними усі необхідні дії для виконання умов цього 

Договору. Обробка включає збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, поновлення, 

використання, знищення персональних даних.  

При цьому, Сторони підтверджують, що ними отримана згода від представників Сторін на 

обробку їх персональних даних. 

 

7. Обставини непереборної сили (форс-мажор) 

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання 

зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли поза волею Сторін і які не можна було 

заздалегідь передбачати або уникнути, включаючи війни, епідемії, землетруси, повені, пожежі 

тощо. 

7.2. Сертифікат, виданий Торгово -Промисловою палатою України, є достатнім 

підтвердженням наявності та  тривалості дії обставин непереборної сили. 

7.3. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань через настання обставин непереборної сили, 

повинна негайно повідомити іншу Сторону про   наявність таких обставин. 

7.4. Якщо обставини непереборної сили діють впродовж 2 (двох) послідовних місяців, 

кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання у 

випадку, якщо вона повідомила про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 3 (три) доби до 

розірвання. 

 

8. Порядок вирішення спорів  

8.1 Усі спори  або розбіжності, що виникають між Сторонами в  процесі  виконання даного  

Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.  

8.2. У разі неможливості  вирішення спорів шляхом переговорів, останні  підлягають 

вирішенню  в судовому  порядку згідно з чинним законодавством України 

 

9. Заключна частина 

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 

_______________ року, але не  раніше  повного виконання  зобов’язань Сторін за  цим  

Договором. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору, якщо інше не буде встановлено 
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домовленістю Сторін. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання 

тих зобов’язань, які виникли за Договором протягом строку його дії та залишилися невиконані. 

9.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 

оформляється Додатковою угодою про внесення змін до нього, крім випадків розірвання або 

відмови від Договору в порядку, передбаченому цим Договором. 

9.3. Дія цього Договору припиняється внаслідок: 

- закінчення строку, на який він укладений; 

- достроково за взаємною згодою Сторін чи за рішенням суду; 

- в  односторонньому  порядку  на  вимогу    Принципала  за умови  попереднього  

письмового  повідомлення Агента не  пізніше,  ніж  за  30  календарних  днів  до  дати  

припинення. 

- в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України та/або цим 

Договором. 

9.4.  Цей Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по 

одному екземпляру для кожної із Сторін. 

9.5. Підписанням цього Договору Агент підтверджує, що ознайомлений з Генеральними 

правилами надання послуг ТОВ «Росан - Глобал», тарифами та іншою необхідною інформацією, 

розміщеною на Вебсайті Принципала за посиланням: 

https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya 

В разі зміни Вебсайту Принципала, останній повідомляє про це на Вебсайті 

https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya, в якому обов’язково має 

міститися посилання на новий Вебсайт. 

9.6. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 

регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 

 

 

10. Юридичні адреси, платіжні реквізити та підписи сторін 

Принципал Агент 

ТЗОВ «РОСАН-ГЛОБАЛ»   

КОД ЄДРПОУ 33951294 

79035, УКРАЇНА, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 147   

ТЕЛ./ФАКС (032)2440318 

IBAN UA903065000000026009300004002 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

МФО 306500   

СВІДОЦТВО ПЛАТНИКА ПДВ № 17862600  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ № 

339512913045  

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ТЗОВ «РОСАН-ГЛОБАЛ» 

 

________________/ ПРАННИК С.П. /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya
https://ua.meest.com/services/forbusiness/vantazhni-perevezennya
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Додаток № 1  
до Агентського договору №_____________  від ______  ____________ 2020 р. 

 

м. Львів          ________  2020 р. 

 

Розмір, порядок  та  строки  виплати  агентської винагороди 

 

1 Винагорода Агента розраховується згідно заявок, отриманих Принципалом від 

залученого клієнта. За кожну підписану заявку залученого клієнта агенту нараховується 

фіксована винагорода 200 грн. та винагорода у розмірі 70% від агентської націнки (АН). 

Агентська націнка входить у вартість послуг, які оплачує Принципалу клієнт. 

2 Розмір Винагороди Агента визначається Сторонами у відповідному Акті (Реєстрі 

заявок), в якому вказується інформація про отримані Принципалом заявки, що надійшли 

протягом місяця від залученого Агентом клієнта.  

3 Після погодження двома сторонами суми Винагороди Агентської, зазначеної у Акті 

(Реєстрі заявок), та надходження оплати від клієнта Агенту виплачується винагорода.  

4 Бланк  Акта (Реєстра заявок). 

Акт (Реєстр заявок) №___ 
від ___________ 

Агент________________________________ 

Агентський договір №_____________  від ______  ____________ 2020 р. 

№ Клієнт 
Заявка 

до ДТД, № 

Фіксован

а винагорода 

Агентськ

а націнка 

70% від 

Агентської 

націнки 

Сума 

винагороди 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

Всього     

 

Принципал Агент 

ТЗОВ «РОСАН-ГЛОБАЛ»   

КОД ЄДРПОУ 33951294 

79035, УКРАЇНА, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 147   

ТЕЛ./ФАКС (032)2440318 

IBAN UA903065000000026009300004002 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

МФО 306500   

СВІДОЦТВО ПЛАТНИКА ПДВ № 17862600  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ № 

339512913045  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  

ТЗОВ «РОСАН-ГЛОБАЛ» 

 

________________/ ПРАННИК С.П. /   
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